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O que fazer para combater 
escassez de recursos nas

O setor das Tecnologias da Informação e 

Comunicação representa 4% do PIB eu-

ropeu, empregando mais de 6 milhões 

de pessoas. O valor acrescentado da pro-

dução de bens digitais na União Europeia, dos com-

ponentes até aos produtos de software, é superior a 

580 mil milhões de euros e representa cerca de 10% 

do valor acrescentado do total das atividades indus-

triais da região. 

As projeções para os próximos quatro anos indicam 

que a digitalização de produtos e serviços vai acres-

centar mais de 110 mil milhões de euros por ano às 

receitas da indústria europeia e aumentará também 

de forma exponencial o emprego nestas áreas: 6% 

apontam as previsões da UE.

Esta evolução tende a agudizar um problema que já 

hoje é sentido em toda a região e Portugal não é exce-

ção. Falta mão-de-obra qualificada para dar resposta 

ao crescimento da economia digital e essa carência vai 

continuar a crescer. 
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Em 2020 na União Europeia ficarão por preencher 

quase 800 mil vagas de emprego na área das TIC. Em 

Portugal os números apontam para 15 mil, mas já hoje 

a escassez de recursos é um problema em algumas 

áreas e há vários fatores a contribuir para isso. 

«Mais do que falar em escassez acreditamos que o 

que atualmente se passa é uma exigência natural de 

um mercado de trabalho à procura de cada vez mais 

competências em domínios que até há pouco tempo 

não estavam no radar das empresas», defende João 

Claro, diretor nacional do programa Carnegie Mellon 

Portugal.

Um dos exemplos apontados pelo responsável é o 

da inteligência artificial, onde a procura do mercado 

está a explodir, mas é possível encontrar respostas. 

«O que é necessário é continuar a investir em todos 

os elos desta cadeia de valor do conhecimento, desde 

a investigação e o desenvolvimento de talento, ao 

trabalho lado a lado com as empresas, para respon-

der às suas necessidades específicas ou criar novos 

produtos e serviços», acrescenta o responsável do 

programa que liga instituições portuguesas do ensino 

superior à universidade norte-americana, na forma-

ção e no domínio da investigação. 

Portugal pode afirmar-se  
como o «País da Tecnologia»

A evolução rápida da tecnologia é consensualmente 

uma das razões para a falta de recursos, mas não é 

a única. A generalidade das empresas admite que 

ao nível do ensino tem sido feito um esforço assina-

lável para aproximar o que se aprende na escola do 

que o mercado precisa e que, no caso português, as 

dificuldades estão longe de ser um sinal de falta de 

qualidade do ensino, embora muitos acreditem que 

há mais a fazer nesta matéria.     

«Na minha perspetiva, o problema de fundo é de 

quantidade, e não de qualidade, e da necessidade 

uma abordagem nacional e sistémica à tecnologia», 

defende Paulo Ribeiro de Almeida, senior manager 

da Novabase Neotalent. 

«Portugal tem condições para ser o "País da Tecnolo-

gia" criando um cluster tecnológico. Este ecossistema 

deveria ser capaz de formar talento técnico espe-

cializado e atrair empresas internacionais a estabe-

lecerem-se no país, levando à retenção de talento 

em solo nacional e ao aumento do valor gerado pelo 

país», acrescenta.

As pistas para lá chegar são conhecidas, mas falta ali-

SETOR DAS TIC NA EUROPA

4% do PIB 

6 milhões  
O número de pessoas empregadas

800 mil vagas de emprego  
Por preencher em 2020

580 mil milhões de euros 
Valores gerados pela produção  
de bens digitais
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nhar vontades para que o objetivo possa concretizar-

-se. Portugal já está no radar das startups europeias. É 

a casa de um dos maiores e mais mediáticos eventos 

mundiais de empreendedorismo, a Web Summit, e 

nos últimos anos tem atraído em boa escala investi-

mento de várias multinacionais, que escolhem o país 

para fixar centros de competências internacionais, 

onde a mão-de-obra qualificada em áreas do domínio 

das TIC é a peça chave. 

Com os dados lançados, faltará afirmar o país como 

uma referência nesta área «quase que um desígnio 

nacional, transversal a todos os setores, gerações e 

independente de políticas partidárias», defende Pau-

lo Ribeiro de Almeida.

A tarefa é de vários atores, mas deve partir das po-

líticas públicas. Ainda de acordo com a opinião do 

responsável da Novabase Neotalent, passará, por 

exemplo por «dotar desde cedo os programas de en-

sino com conhecimento tecnológico, sensibilizar pais, 

docentes e sociedade em geral para a tecnologia, re-

forçar o número de vagas e cursos de qualidade na 

área da tecnologia e engenharia, apostar na reconver-

são e reciclagem profissional, definir benefícios para 

a criação e estabelecimento de novas empresas».

O que devia mudar no ensino superior?
No ensino superior há mais quem acredite que há 

espaço para alterações. «Uma das soluções poderá 

passar por serem criadas mais vagas nas licenciaturas 

ou mestrados existentes e também por serem cria-

das mais vertentes das áreas tecnológicas, em vez de 

manter a aposta num caráter mais geral», defende 

Ana Baptista, head of talent & people development 

da Affinity, que vê na medida uma forma de mandar 

para o mercado talento já previamente preparado/

direcionado para algumas áreas. 

A mesma responsável acredita que há igualmente 

trabalho a fazer nas linhas de orientação fornecidas 

aos alunos, que hoje parecem deixar muita margem 

para o desconhecimento relativamente ao que po-

dem fazer nas áreas tecnológicas e às necessidades 

que aí existem. «Possivelmente quem entra agora na 

faculdade não sabe o que se passa no mercado tec-

nológico, uma vez que existem muito casos que só 

Ensino profissional uma alternativa com resultados positivos 

O ensino profissional é há muito visto como mais um caminho para ajudar a ultrapassar a escassez 
de alguns perfis tecnológicos. Tem demorado a impor-se, mas nos últimos anos mais oferta formativa 
e uma maior consciência do valor desta alternativa têm feito crescer o número de alunos que chegam 
ao mercado de trabalho por esta via. A Claranet é uma das empresas que tem tentado aproveitar 
este potencial e garante que os resultados são muito positivos. «Nos últimos anos apostámos nos 
estágios na via profissional, com excelentes resultados. Os jovens saem dos cursos com fortes 
conhecimentos práticos e são rapidamente integrados na organização», destaca Sónia Jesus, 
diretora de recursos humanos da empresa. Só no último ano a empresa integrou mais de 40% dos 
estagiários que terminaram os seus estudos na empresa e garante que tem apoiado o esforço dos 
que pretendem prosseguir com os estudos para o ensino superior. 
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depois de se formarem noutras áreas acabam por se 

interessar pelo mercado das TIC», admite.

Esta sensibilização dos mais jovens para a realidade 

do mercado nas TI também é vista como valiosa por 

Rita Mendes e Gonçalo Guerreiro, responsáveis de 

operações da Landing.jobs em Portugal e na Alema-

nha, respetivamente. «Com a ajuda governamental, 

poderá haver um esforço de maior de sensibilização 

para a área junto dos jovens que estejam no ensino 

secundário ou ainda antes». 

Nesta perspetiva, a existência de disciplinas da área 

tecnológica no ensino obrigatório é encarada como 

um contributo positivo para estimular o interesse os 

alunos e direcionar mais estudantes para as TIC, mas 

acredita-se que podia ser feito mais para explicar que 

os níveis de desemprego nestas áreas são muito bai-

xos e para cativar o interesse de potenciais interes-

sados. «Uma solução poderia passar pela criação de 

disciplinas opcionais relacionadas com TI para alunos 

do 2º e 3º ciclos», sugerem os responsáveis do site 

de emprego, especializado em áreas tecnológicas. 

Alterar as regras do jogo  
pode trazer riscos

Quem gere as políticas de educação, em Portugal e na 

Europa, tem deixado constantes alertas em relação 

às mudanças que tanto se preconizam para o sistema 

de ensino, a fim de o pôr mais direcionado às neces-

sidades da empresa. Dentro das empresas, como nas 

universidades, há quem partilhe da mesma opinião. 

«Não é claro que se queira um ensino comple- 

tamente dependente das necessidades imediatas do 

mercado. É verdade que a formação visa oferecer 

melhores hipóteses de empregabilidade, mas não 

devemos esquecer que estamos a dar uma formação 

para o resto da vida dos nossos jovens», alerta Luís 

Caldas de Oliveira, vice-presidente do Instituto Su-

perior Técnico para o Empreendedorismo e Ligações 

Empresariais. 

É uma altura do seu desenvolvimento onde o  cérebro 

dos jovens está mais disponível para a aprendizagem 

e como tal «será uma boa altura para oferecer uma 

formação em matérias de que temos garantia que 

continuarão a ser úteis durante muito tempo: o 

domínio da língua, da história, da matemática e da 

ciência», continua o responsável.

Mesmo assim, Luís Oliveira, admite que há espaço 

a alterações. O IST, tem feito algumas no âmbito da 

autonomia que hoje já é concedida às instituições 

de ensino, mas a nível político acredita que podiam 

ser dados mais alguns passos. A criação de legislação 

que permitisse flexibilizar a oferta formativa é um 

exemplo. «O reconhecimento de novas formas de 

aprendizagem como sejam os MOOCs (cursos online 

gratuitos) e os nano-degrees e a sua integração com 

a formação tradicional vai se tornando cada mais ur-

gente», defende. 

Outra mudança legislativa que poderia ter um impac-

to positivo no mercado seria dar às universidades a 

flexibilidade para reconhecer e certificar novas formas 

de aquisição de competências, como as que resultam 

«É NECESSÁRIO É CONTINUAR 
A INVESTIR EM TODOS OS 
ELOS DESTA CADEIA DE 
VALOR DO CONHECIMENTO, 
DESDE A INVESTIGAÇÃO E 
O DESENVOLVIMENTO DE 
TALENTO, AO TRABALHO LADO 
A LADO COM AS EMPRESAS…»
JOÃO CLARO, CMU PORTUGAL
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dos processos de atualização tecnológica dos profis-

sionais, com regresso periódico às universidades, ou 

a compatibilização da atividade na empresa com pro-

gramas de formação avançada, acredita Luís Oliveira. 

O papel das empresas 

Neste âmbito das novas competências e da sua ade-

quação às necessidades do mercado, as empresas 

têm um papel cada vez mais central. Há mesmo quem 

defenda que em algumas áreas mais específicas essa 

tarefa tem de ser da indústria. Paulo Ribeiro de Almei-

da admite que muitas das tecnologias para as quais é 

hoje difícil encontrar profissionais não são ensinadas 

nas universidades. Tibco, Siebel, OSB, Outsystems 

são alguns exemplos. São ensinadas nas empresas 

através dos projetos em que os profissionais se 

envolvem e de formações especializadas que, como 

refere, muitas vezes apenas estão ao alcance de 

uma empresa.  «Eventualmente, poderia haver uma 

aproximação dos curricula dos cursos a algum deste 

conhecimento escasso, no entanto considero que 

este não será o ângulo mais adequado para endereçar 

o problema», defende. «As tecnologias vão e vêm e 

quem tem conhecimento analítico ou tecnológico de 

base consegue adaptar-se com rapidez a novas áreas 

tecnológicas», acrescenta.

João Claro dá outro exemplo de apoio empresarial à 

formação em contexto profissional, aqui em sentido 

mais lato, referindo que várias empresas parceiras 

do programa estão a apostar no financiamento de 

mestrados profissionais e, em alguns casos, douto-

ramentos dos colaboradores. É uma mais-valia para 

o colaborador e para a própria empresa.   

A prática tem-se tornado mais comum, mas ainda 

não está tão disseminada quanto poderia, na opi-

nião de Rita Mendes e Gonçalo Guerreiro. «Existem 

grandes empresas com uma estrutura adequada de 

desenvolvimento de carreira e de competências, mas 

a grande maioria continua a desvalorizar o potencial 

da requalificação das suas pessoas na minimização 

de problemas relacionados com a escassez de com-

petências».
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Miguel Mira da Silva, professor de 

sistemas de informação no depar-

tamento de engenharia informática 

do Instituto Superior Técnico, in-

vestigador do INESC-ID e diretor do INOV, acredita 

que há muito a mudar para adaptar o ensino às novas 

realidades do mercado. Fala em passos que podem 

ser dados já e em mudanças mais estruturais, que 

considera mais difíceis de tornar realidade.  

Ntech.news - Como vê o mercado de recrutamento 

nas TI em Portugal?

Miguel Mira da Silva - Os clientes contratam as em-

presas de recrutamento muitas vezes apenas para 

«roubar» pessoas à concorrência, pois contratam dire-

tamente quando existem candidatos disponíveis. Por 

isso são ações pontuais, de pouco valor acrescentado. 

Os verdadeiros talentos não são valorizados e muito 

menos desenvolvidos, por exemplo na informática 

não existem «agentes» como existe no futebol ou na 

música. Na informática deviam existir agentes do tipo 

«Jorge Mendes», que fizessem a gestão da carreira 

profissional dos melhores talentos.

Na sua opinião qual é a falha mais importante no 

equilíbrio entre a oferta e a procura de emprego?

A mais importante é sem dúvida alinhar os cursos com 

as necessidades do mercado. Não podemos continuar 

a formar especialistas em áreas onde as empresas não 

estão a contratar. Um curso que forme pessoas para o 

desemprego não é apenas um desperdício de dinhei-

ro, está também a enganar os jovens e os seus pais. 

Por exemplo, ninguém acha estranho não existir um 

único curso superior de vendas quando esta área pre-

cisa de tantos profissionais e está previsto a procura 

aumentar ainda mais?

«Os verdadeiros 
talentos não são 

valorizados e muito 
menos desenvolvidos»
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Na sua opinião as universidades não estão a conse-

guir dar resposta aos novos desafios?

As universidades não podem aumentar o número 

de alunos nas licenciaturas, por isso a única solução 

é oferecer mestrados e outros cursos de pós-gra-

duação. Por exemplo, no Técnico temos o POSI para 

executivos, o mestrado online MISE, e agora o novo 

SISE - todos para pessoas formadas em qualquer área!

Quais são hoje os perfis TI mais procurados no  

mercado?

Programador, pois as necessidades de desenvolvi-

mento de software continuam a aumentar exponen-

cialmente, ao mesmo tempo que a produtividade dos 

programadores tem aumentado muito menos... Mas 

também existe muita procura em áreas especificas, 

como a segurança informática, análise de dados, ges-

tão de projetos, etc.

O que está a falhar na canalização de alunos para 

as áreas com maior procura?

Muita coisa, a começar pelo ensino secundário 

que está desatualizado. Por exemplo, faz algum 

sentido ensinar com aulas, livros, papel e cane-

ta em 2017, quando todos os jovens estão com-

pletamente “viciados” em tecnologia? Os jovens 

quando entram na escola andam 40 anos para 

trás no tempo... temos urgentemente de atualizar o 

ensino secundário!

Quem são os responsáveis?

Todos nós porque queremos manter o status 

quo... todos os atores do sistema são parcial-

mente responsáveis. Por exemplo, o foco nas 

aulas e nos livros quando existem cursos online 

(gratuitos ou quase) sobre todas as matérias. 

O que devia mudar para tornar o sistema mais  

eficiente?

O mais urgente seria (porque não vai ser) alinhar 

os cursos universitários com as necessidades das 

empresas, em particular não devíamos criar incen-

tivos para formar especialistas em áreas onde não 

existem empregos.

Do lado das empresas, o que está a ser feito para 

reter talento nas áreas de maior procura?

É difícil competir contra as startups, os empregos 

no estrangeiro e cada vez mais com empresas em 

Portugal, que trabalham para o estrangeiro e por 

isso podem pagar salários acima da média. Por isso 

as empresas portuguesas terão mesmo de começar 

a exportar serviços de informática!

Na sua opinião, a escassez de profissionais de TI 

pode por em causa a prática de inovação?

Sim, mas é muito pior que isso! A falta de informáticos 

impede a criação de valor, dificulta o crescimento da 

economia, prejudica a receita dos impostos, e por isso 

vai colocar em causa a segurança social. Temos urgen-

temente de parar de formar pessoas para o desem-

prego e começar a formar 10 vezes mais informáticos!

«OS JOVENS QUANDO ENTRAM 
NA ESCOLA ANDAM 40 ANOS 
PARA TRÁS NO TEMPO…»
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põem mãos à obra para 
ultrapassar lacunas do
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Ser criativo na abordagem ao mercado, investir numa 

marca atrativa e bem cotada perante a comunidade 

e desenhar o melhor dos pacotes de benefícios são 

medidas que ajudam as empresas a colmatar a difi-

culdade de preencher algumas posições mais espe-

cificas, mas nos domínios onde a procura é superior 

à oferta isso não chega. É necessário encontrar outro 

tipo de saídas para fazer aumentar as equipas e mui-

tas empresas estão já a trabalhar nisso. 

«Nota-se que há uma grande preocupação por parte 

das entidades empregadoras em formar os elemen-

tos de acordo com as novas tendências do mercado», 

admite Marco Rocha, manager da Kelly IT Resources, 

que destaca o exemplo das academias como uma 

das respostas mais usadas pelas empresas. Permitem 

«reutilizar operacionais de perfis tendencialmente de 

engenharia (não TI) e formar em linguagens especí-

ficas para fazer face às necessidades». 

A Deloitte é uma das empresas a recorrer a um mo-

delo deste tipo, com um programa intensivo de con-

versão de competências, que durante um semestre 

ajuda alunos de outras engenharias a encaminharem 

a carreira profissional para áreas tecnológicas. A ini-

ciativa tem como parceira uma universidade. 

A everis faz o mesmo e promove academias de pro-

gramação para recém-licenciados provenientes de 

cursos não tecnológicos. A iniciativa existe desde 

2012 e através dela já ingressaram na empresa 50 

novos colaboradores. 

Na área de cloud, pela novidade, as dificuldades em 

encontrar as competências adequadas também exis-

tem. A estratégia da Claranet, para as ultrapassar, 

tem passado pela «contratação de perfis mais junio-

res a quem proporcionamos formação e tempo para 

desenvolvimento técnico. Encontramos os candidatos 

certos, com a motivação adequada à nossa cultura 

organizacional e promovemos o seu crescimento», 

explica Sónia Jesus, diretora de recursos humanos 

da empresa.

Outras empresas optam por abrir horizontes e procu-

rar os perfis mais escassos noutras geografias, como 

tem feito a ROFF, que aproveita a presença no Brasil 

para explorar o mercado a esse nível. 

Muitas preocupam-se ainda em acautelar um futuro 

que antecipam para breve e garantem que já estão a 

tomar as medidas necessárias para que, mesmo os 

quadros de áreas menos tecnológicas, não fiquem de-

satualizados e sem as competências necessárias para 

responder a um contexto profissional cada vez mais 

dominado pelo digital.  É o caso da Microsoft. «Sa-

bemos que muitos dos empregos que hoje existem 

poderão desaparecer em breve e que a esmagadora 

maioria dos empregos criados nos próximos anos têm 

uma forte componente digital», recorda Dália Turner, 

responsável de recursos humanos. «Por isso, é fun-

damental uma aposta clara nas competências digitais 

de todos os profissionais, com especial incidência 

nos ativos, para garantir que estão preparados para 

acompanhar a transformação digital», acrescenta. 

PERFIS EM ÁREAS COMO 
MIDDLEWARE, CRM, MOBILE 
E JAVA SÃO OS QUE DÃO 
MAIS DORES DE CABEÇA 
À NOVABASE, PELA ESCASSEZ 
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Campeões das contratações têm planos agressivos para 2017

As áreas tecnológicas estão entre as mais dinâmicas do mercado de emprego em Portugal. E em 2017 
a história promete repetir-se. À cabeça estão quase sempre as mesmas empresas, consultoras com 
apostas fortes no nearshoring, mas não só.   

Deloitte
Contratou 200 novos colaboradores com perfil ligado às TI em 2016, entre novos 
graduados e profissionais com experiência. Em 2017 pretende contratar 100 profis-
sionais recém-graduados.1

Everis
80% dos colaboradores da everis em Portugal têm perfil tecnológico. Em 2016 a 

equipa cresceu em 150 pessoas, este ano devem juntar-se aos 450 colaboradores 
locais mais 150. Recém-licenciados e mestrandos com ambição e espírito de equipa 

são os alvos da consultora. 2
Novabase
Em 2017 a Novabase Neotalent pretende contratar mais de 700 novos profissionais, 
em áreas como Software Development (java, .net, php, Outsystems), Analytics, Mi-
ddleware, Quality Assurance, Business Analysis, Business e Project Management. 
Em 2016 tinha contratado 650, mais 30% que no ano anterior. 3

Microsoft 
A Microsoft Portugal não revela o número de contratações previstas para este ano, 

mas adianta que o Centro de Competências fixado no país, um dos sete que tem 
a nível mundial, vai chegar ao final do ano com 230 engenheiros na equipa que dá 

suporte a plataformas como o Azure, Office 365, Dynamics e outros produtos cloud. 4
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Gfi
Java, .Net, Business Intelligence (Microsoft e Oracle), Middleware, Mobile, Infraes-

truturas (Cloud, Unix, Storage, Microsoft) e Liferay são as competências procura-
das pela Gfi nos 150 profissionais que pretende integrar este ano em Portugal. A 
empresa também quer reforçar a área de consultoria e aí a preferência vai para 

consultores especializados em segurança da Informação e IT Governance. 5
Roff
Em 2016 a tecnológica, que é agora parte do grupo Gfi, contratou 69 perfis  
tecnológicos. Em 2017 espera contratar 150 novos colaboradores.6

Mind Source 
Em 2017 a Mind Source espera fazer crescer a equipa em 50 colaboradores e vai 

dar preferência a quem tenha competências em tecnologias como Outsystems, 
SAS, Agile/scrum e Microsoft. No ano passado integrou 36 novos membros  

na equipa.   7
Claranet 
Com a criação de um novo centro de competências em 2016 a Claranet fechou o 
ano com 38 novos colaboradores. Este ano quer aumentar em 17,5% a equipa de 
engenharia e em 15% a equipa de operação. Serão cerca de 10 a 15 novas contra-
tações. 8

Affinity
No ano passado a Affinity integrou 80 novos membros na equipa na área de tec-
nologia, que reforçaram as operações em Lisboa e no Porto  e projetos de near-
shoring para a Europa e Estados Unidos. Este ano tem planos para contratar 50 

pessoas que vão reforçar as áreas de Desenvolvimento, Análise, Testes, Configu-
ration Manager, Produt Owner, Gestão de Projeto, ou Scrum Master. 9
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O que valorizam as 
empresas na hora  

de contratar?  

Portugal é cada vez mais um destino escolhi-

do para fixar centros de nearshoring e isso 

têm-se refletido num crescimento da procu-

ra por «profissionais com elevados índices 

de autonomia e especialização, tendencialmente com 

um nível de experiência superior a 3 anos», como re-

fere Marco Rocha, manager da Kelly IT Resources. 

Programadores .net, java, mobile, especialistas de 
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integração, Quality Assurance e testers são os mais 

procurados e os que existem já não chegam para 

satisfazer as necessidades do mercado, acrescenta. 

Mas quando olham para o mercado, as empresas não 

procuram apenas competências técnicas. Os proces-

sos de recrutamento levam em conta um conjunto de 

outros critérios que tendem a assumir um peso cada 

vez maior. «O tipo de empresas em que o candidato 

trabalhou é um ponto que muitas recrutadores dão 

valor, juntamente com alguns side projects relaciona-

dos com tecnologia que o candidato tenha realizado e 

a vertente autodidata do mesmo», destaca  Gonçalo 

Guerreio, gestor de operações da Landing.jobs. 

Outro aspeto cada vez mais valorizado, admite Rita 

Mendes, são as soft skills. «É importante que os pro-

fissionais se saibam relacionar e interagir com as di-

ferentes equipas de uma empresa e fazê-lo de modo 

que respeite e vá ao encontro de cultura da mesma». 

Para além disso, valem os aspetos mais clássicos, os 

recrutadores valorizam disponibilidade e dinamismo. 

Um candidato com vontade de mudar e que demons-

tre flexibilidade para aprender novas tecnologias con-

tinua a chamar a atenção, defende que Marco Rocha, 

manager da Kelly IT Resources. 

As redes sociais, como sublinha a maior parte das 

empresas, são hoje uma das grandes montras à dis-

posição dos empregadores. É por lá que já passam 

muitos processos de recrutamento, de forma mais 

ou menos direta, e isso deve ser lembrado por quem 

anda à procura de emprego. «Manter uma “boa pe-

gada digital”, atualizarem os seus perfis online com as 

competências e skills que dominam» é fundamental, 

acrescenta Marco Rocha. O LinkedIN aqui dá cartas. 

«Outra plataforma que também é muito valorizada 

por recrutadores é o Github», destaca Rita Mendes, 

gestora de operações da Landing.jobs em Portugal. 

O que procuram os novos candidatos?
Muito se fala nos millennials, a geração que está hoje 

a chegar ao mercado de trabalho, nos seus valores e 

naquilo que valorizam na vida profissional e os im-

pactos dessas diferenças no mercado de trabalho. 

Mas haverá assim tantas diferenças em relação às 

gerações anteriores? Há quem diga que sim. «Os 

Millennials valorizam à partida um melhor work life 

balance e não pretendem passar dez anos na mesma 

empresa», refere Marco Rocha, manager da Kelly IT 

Resources. No terreno, Rui Reis, diretor executivo da 

Mind Source, partilha da mesma visão e concorda 

que os «millennials exigem especificidades diferentes 

da geração anterior e uma aposta completa no digi-

tal, apontando como principais fatores o crescimento 

profissional rápido e o desafio que pode representar 

o projeto em que são inseridos, a par da remuneração 

e da flexibilidade de horário de trabalho». 

O conceito de emprego para a vida faz cada vez me-

nos sentido e um projeto pouco desafiante, a troco de 

uma progressão na carreira de 10 em 10 anos, deixou 

de ser um argumento de peso. «Mais do que um 

fator geracional, o que acontece atualmente neste 

mercado é que as empresas portuguesas não estão 

apenas a competir com empresas do mesmo país», 

destaca Rita Mendes, operations team lead da Lan-

ding.jobs em Portugal.  «O mercado é internacional 

e os profissionais têm mais opção de escolha e maior 

espaço para comparar práticas entre empresas por-

tuguesas e não só.
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Antes do arranque do último ano letivo, os 

dados oficiais indicavam a existência de 

37 cursos superiores com taxa de desem-

prego nula, onde a engenharia informá-

tica surgia por mais do que uma vez, a par de outras 

áreas ligadas à tecnologia. Os dados devem ser lidos 

com cuidado, porque fazem um encontro de valores 

entre o número de alunos que saiu de cada curso 

e o número de inscritos nos centros de emprego, 

deixando por isso em aberto uma margem de erro 

significativa, mas comprovam, mais uma vez, o que 

há muito se sabe: a procura de perfis tecnológicas é 

Cursos em áreas tecnológicas
dão emprego

antes de estarem concluídos 

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO 
COLOCAVA NO MERCADO  
TODOS OS ANOS CERCA DE 1.100  
DIPLOMADOS COM GRAU  
DE MESTRE. A TAXA  
DE EMPREGABILIDADE ESTÁ 
MUITO PRÓXIMA DOS 100%



2017  16

superior à oferta. E os dados de diversas instituições 

reforçam a ideia. 

No caso do Instituto Superior Técnico por ano são co-

locados no mercado cerca de 1.100 diplomados com 

grau de mestre. A instituição faz inquéritos regulares 

para perceber como estão a integrar-se no mercado 

de trabalho e as  conclusões indicam que 95% es-

tão a trabalhar. «Como os casos dos que não estão 

a trabalhar são na sua maioria situações transitórias 

ou de vontade própria, não se pode falar de falta 

se saídas profissionais para os diplomados», explica 

Luís Caldas de Oliveira, vice-presidente da instituição 

para o empreendedorismo e ligações empresariais. 

O que se observa, explica, «é um excesso de procura 

de diplomados em áreas específicas como sejam a 

Engenharia Informática, Eletrotécnica, Telecomunica-

ções ou Matemática Aplicada». São áreas onde é aliás 

comum que os alunos comecem a trabalhar antes 

mesmo de acabarem os cursos. 

A Universidade de Coimbra chega às mesmas con-

clusões. Os cursos com mais saídas profissionais, no 

âmbito da oferta disponibilizada pela Faculdade de 

Ciências e Tecnologia são neste caso os que se re-

lacionam com as Tecnologias da Informação, onde 

a taxa de empregabilidade está próxima dos 100%. 

Nas engenharias em geral a integração no mercado 

de trabalho também é satisfatória, indica Luís Neves, 

diretor daquela faculdade. 

Em termos estatísticos, os números que a instituição 

apurou indicam que em 2016 concluíram cursos nas 

áreas de cariz mais tecnológico 789 estudantes, 232 

tinham escolhido áreas relacionadas com as Tecno-

logias de Informação e Multimédia. 

Noutras escolas do país os sinais do interesse da in-

dústria nos finalistas de cursos tecnológicos também 

são evidentes e as feiras de emprego que a gene-

ralidade das instituições organiza, para colocar em 

contacto direto finalistas e empresas são um bom 

barómetro. A semana da engenharia, promovida 

anualmente pela Universidade do Minho, atraiu este 

ano 50 empresas que tinham cerca de mil vagas de 

emprego por preencher. A Career Fair, promovida 

pela Faculdade de Engenharia da Universidade do 

Porto, na última edição, em outubro, também levou 

meia centena de empresas à escola de engenharia da 

Universidade do Porto e mais de 1.500 vagas de em-

prego. Estas feiras de emprego são aliás um fenóme-

no que nasceu e cresceu com as áreas tecnológicas, 

dado o interesse das empresas numa proximidade 

aos melhores recursos o mais cedo possível, embora 

Luís Caldas de Oliveira admita que «este excesso de 

procura nem sempre se reflete numa oferta remune-

ratória adequada», o que na sua opinião torna difícil 

perceber a real necessidade por esses diplomados.

NA FACULDADE DE CIÊNCIAS E 
TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE 
DE COIMBRA OS CURSO COM 
MAIS SAÍDAS PROFISSIONAIS 
SÃO OS QUE SE RELACIONAM 
COM AS TECNOLOGIAS 
DA INFORMAÇÃO. CIÊNCIAS 
E ENGENHARIAS TAMBÉM 
OBTÊM BONS RESULTADOS. 
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CMU Portugal: uma história de sucesso que levou inovação  
ao ensino e à investigação 

Nos últimos anos várias iniciativas inovadoras têm ajudado a diversificar a oferta formativa na área das 
TIC e fortalecer os laços e sinergias entre indústria e academia. Os programas que ligam universidades 
portuguesas a congéneres estrangeiras de referência, no ensino e na investigação, foram um marco 
nesse sentido e os resultados  falam por si. 

O Carnegie Mellon Portugal é uma destas iniciativas. Em termos estratégicos foi posicionado para 
melhorar a capacidade cientifica das universidades, investir na formação de jovens em áreas de ciência 
e tecnologia e no reforço da inovação e empreendedorismo com o objetivo de ajudar a criar emprego 
qualificado. «Tem procurado aproximar as empresas da academia e dar visibilidade a Portugal no mapa 
global da investigação e da inovação», como destaca João Claro, diretor-geral.  

Nos 10 anos que já leva no terreno mobilizou 900 estudantes, investigadores e docentes em Portugal 
e nos Estados Unidos. Apoiou cerca de 50 projetos colaborativos de investigação, atraiu mais de 15 
milhões de euros de cofinanciamento privado, acelerou projetos de 17 equipas empreendedoras portu-
guesas nos EUA e impulsionou a criação de 11 startups, que já atraíram mais de 67 milhões de dólares 
de investimento de capital de risco, na sua maioria internacional, e criaram mais de 200 postos de tra-
balho qualificados, adianta João Claro. Ajudou ainda a fazer nascer 11 startups: Dognaedis, Feedzai, 
Geolink, Mambu, Orange Bird, Prisma, RedLight Software, Sentilant, Streambolico, Veniam e Virtual 
Traffic Lights. Algumas já deram nas vistas, como a Veniam, que integra o ranking das 50 empresas 
mais disruptivas do mundo publicado pela CNBC.
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Ao longo do ano passado, 64% dos profis-

sionais de TI existentes em Portugal re-

cusaram ofertas de emprego. O número 

é um indicador das dificuldades que as 

empresas nesta área podem enfrentar para chegar 

aos recursos que precisam e pode ser ainda mais 

preocupante se se tiver em conta que, face ao ano 

anterior, a percentagem de quadros que rejeitaram 

novas propostas de emprego subiu 8%, conclui ainda 

uma análise da Hays, que auscultou 840 empregado-

res e cerca de 2.600 profissionais do setor.

Os dados disponíveis mostram que as empresas que 

disputam recursos na área das TI estão mais agres-

sivas nas políticas de retenção de talento e tentam 

fazer o mesmo nas abordagens ao mercado, quando 

procuram novos colaboradores. As feiras de emprego 

nas universidades já são um clássico, mas há outras 

iniciativas que se têm destacado na abordagem a 

quem está prestes a entrar no mercado de trabalho, 

como os concursos de ideias. São um apelo ao em-

preendedorismo, que definitivamente entrou no léxi-

co dos portugueses, são aliciantes, porque envolvem 

Atrair e reter talento: 
as receitas mais utilizadas
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prémios monetários ou recursos para desenvolver 

um projeto e, do ponto de vista de quem os promove, 

são uma forma eficaz de perceber de onde podem 

vir boas ideias e capacidade de execução. Para além 

disto, posicionam as marcas como inovadoras, dinâ-

micas e próximas de outros atributos que tendem a 

ficar na memória de quem está a decidir o seu futuro 

profissional.   

A Deloitte é uma das empresas que tem apostado em 

força no formato. Promove o Techathon, um desa-

fio de dois dias de programação; o Challenge IT, um 

roadshow pelas principais universidades do país que 

desafia os alunos a desenvolverem casos de estudo 

tecnológicos e está envolvida em programas de men-

torship, no âmbito de concursos de ideias ISCTE-ISTA.

Outro caso é o da Gfi, que criou o Upgrade Aveiro 

que já conta com duas edições. Trata-se um desafio 

tecnológico que visa incentivar o desenvolvimento de 

soluções que possam ter um impacto positivo na vida 

dos cidadãos e dá acesso privilegiado ao processo de 

recrutamento e seleção da consultora. Os exemplos 

sucedem-se e podem assumir outros formatos, mas 

o objetivo mantém-se: chegar aos melhores.

Estágios são uma receita antiga com 
novos argumentos para caçar talento

Os programas de estágio, ou de trainees para quem 

prefere a expressão em inglês, são outra fórmula 

recorrente. São um clássico, mas nos últimos anos 

ganharam outro glamour, com muitas empresas a 

transformá-los em experiências imersivas que abrem 

um sem número de portas e que dão aos participan-

tes a oportunidade de conhecerem toda a empresa, 

receberem formação e envolverem-se em diferentes 

tarefas. Para as empresas é uma forma de moldarem 

os novos quadros aos valores da empresa, comple-

mentarem a sua formação e tirar o melhor partido do 

seu potencial. Para quem é escolhido, a experiência 

é aliciante pela oportunidade de experimentar várias 

funções, privar com quadros de referência na orga-

nização, saber que está efetivamente a ser treinado 

para poder desempenhar novas funções, ou conhe-

cer outros países e culturas, por exemplo.

A Microsoft, como várias outras multinacionais, é 

uma das empresas a usar o modelo. Fá-lo através 

do programa Mach, pelo qual já passaram mais de 

2.500 jovens, que ao longo de dois anos juntam a 

funções profissionais, mentoring, formação e muito 

networking, sempre numa perspetiva de integração 

internacional.    

Novabase Academy  
recrutou mais de 500 jovens 
nos últimos três anos

É uma das principais iniciativas da Novabase 
para atrair talento. Chega aos potenciais 
interessados através de roadshows pelas 
universidades, participação em eventos 
e workshops tecnológicos. Os escolhidos 
passam por uma formação imersiva que 
cobre temas como consultoria, business 
design, gamificação e tecnologia. Uma vez 
integrados, os novos colaboradores continuam 
a ser acompanhados e beneficiam de um track 
de desenvolvimento específico que envolve, 
por exemplo, checkpoints de reavaliação ou 
revisitar de forma mais aprofundada os temas 
com que contactaram na formação inicial. 
Nos últimos três anos, através da Novabase 
Academy, foram integrados na empresa 500 
novos colaboradores recém-graduados.
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Mas a receita para cativar e reter talento raramente 

é única. A maioria das empresas no setor da tecno-

logia, sobretudo as maiores, combinam iniciativas 

e trabalham ao detalhe os argumentos para serem 

encaradas pelo mercado como companhias onde é 

bom trabalhar. Por isso mesmo, a aposta em medidas 

que vão para além do apoio à evolução na carreira 

são cada vez mais frequentes e mais diversas.

A Accenture insere neste leque de ações pró-equili-

bro entre vida profissional/vida familiar ações como 

a Quinzena do bem-estar, explica Fernanda Barata 

de Carvalho, diretora de recursos humanos da mul-

tinacional em Portugal. É uma iniciativa que «possi-

bilita a participação em sessões de coaching parental 

e gestão do tempo, workshops de cozinha e até de 

maquilhagem, massagens ou sessões de sensibiliza-

ção para a alimentação saudável». Juntam-se outras 

medidas, como sejam 12 dias de compensação pelos 

horários modulados praticados em algumas áreas; 

políticas de parentalidade ou clubes de interesses, 

que «através de diferentes iniciativas permitem o 

acesso a vários tipos de experiências», acrescenta a 

responsável. Outra prática interessante na consulto-

ra, é que quem referencia profissionais que acabem 

por ser contratados recebe um bónus pela colabo-

ração para a constituição das equipas.  

Mais difícil que cativar é reter
As pistas para chegar aos melhores são cada vez mais 

valorizadas pelas empresas e muitas admitem que 

esta é uma das principais formas de recrutamento, 

sobretudo quando estão em causa perfis mais expe-

rientes. Mas bem mais difícil que identificar talento, 

passou a ser cativá-lo e nisso as opiniões também são 

quase unânimes. «Não consideramos que seja difícil 

a identificação dos perfis tecnológicos que necessi-

tamos. É difícil sim atrai-los para as organizações. E 

falamos de todos os perfis de TI de uma forma geral», 

defende Ana Baptista, head of talent & people deve-

lopment da Affinity.

«O mercado das TIC tem assumido um dinamismo 

inigualável. Hoje o primeiro cliente é o talento, e não 

tanto o cliente empresa institucional. Houve uma in-

versão de forças que se tem acentuado nos últimos 

anos, e que na minha opinião ainda vai evoluir», 

acrescenta.

Roff dá espaço ao equilíbrio entre a vida profissional e familiar

A ROFF é uma repetente no ranking das melhores empresas para trabalhar do Great Place to Work 
Institute. Em 2016, voltou a ser distinguida e foi mesmo a única portuguesa a figurar no top 100 
europeu. Ficou na 23ª posição. A receita para cativar novos talentos e manter satisfeitos os que já 
trabalham num dos maiores integradores europeus de soluções SAP é diversificada. Quem entra 
na empresa passa pelo ROFF Academy Begin. Um programa para integração, composto por um 
conjunto de formações técnicas e comportamentais, que pretende ajudar a revelar o potencial de cada 
novo colaborador, criar espírito de equipa e alinhar quem está a começar com a cultura da empresa.
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«As maiores dificuldades estão  na atração e na re-

tenção talento. Os profissionais que estão no mer-

cado têm que querer ouvir o que a empresa tem 

para dizer e os que estão na empresa têm de querer 

continuar lá», sublinha

Paulo Ribeiro de Almeida, senior manager da No-

vabase Neotalent. «A maior dificuldade está, portan-

to, em conseguir chamar a atenção dos profissionais 

e em ter uma proposta de valor diferenciada e capaz 

de resistir ao tempo e às inevitáveis abordagens que 

estes profissionais vão ter», continua.

Uma perspetiva idêntica tem a Gfi. Como sublinha 

Isabel Ribeiro, human resources manager da con-

sultora em Portugal «não basta recrutar qualificados 

perfis, é primordial saber como retê-los, num mer-

cado onde a rotatividade é elevadíssima. Por este 

motivo, o tempo dedicado ao eixo talento é hoje mui-

to superior e concertado, sendo essencial pensar e 

atuar ‘fora da caixa’».

Essa aposta traduz-se em incentivos, programas, 

apoios e certamente num aumento das verbas que 

cada organização aplica a esta área, mas são poucas 

as empresas disponíveis para quantificar o investi-

mento no talento.

A Claranet, que segue o mix habitual de incentivos à 

formação e progressão na carreira combinado com 

«uma política de equilíbrio saudável entre a vida 

pessoal e profissional», estima alocar hoje cerca de 

15% da sua receita ao desenvolvimento dos colabora-

dores, manutenção das boas condições de trabalho, 

espírito de equipa e motivação, refere Sónia Jesus, 

diretora de recursos humanos.

Neste bolo, a vertente profissional não perde for-

ça e a generalidade das empresas não descura esse 

aspeto. Algumas são aliás recetivas à formação dos 

colaboradores em áreas menos nucleares para a sua 

atividade em determinando momento, estimulam o 

contacto com novas tecnologias e empenham-se na 

mensagem de que há sempre novas portas por abrir 

dentro da organização.

«É muito importante fomentar uma cultura em que 

existe continuamente a vontade de fazer melhor», 

acredita Mariana Sousa, responsável de recursos hu-

manos da Opensoft. Nesta empresa uma das formas 

de materializar essa convicção é abrindo a inovação e 

investigação de novas formas de fazer a todos os cola-

boradores. «Todos os anos abrimos espaço para que 

novas tecnologias sejam analisadas e testadas, nor-

malmente num ambiente bastante informal, como 

hackathons internos». Qualquer colaborador pode 

fazer parte do processo e sugerir um tema, desde 

que junte um número suficiente de interessados para 

formar uma equipa.

Atividades de lazer  
incentivadas na Mind Source  

A Mind Source estende por várias áreas as 
políticas de retenção de talentos. Junta a 
um plano de carreira, que carateriza como 
«ambicioso», condições especiais para um 
seguro de saúde extensível aos familiares 
diretos dos colaboradores, cartões de 
descontos em combustível, ou o cartão Cartão 
Mind Source Life, com benefícios e vantagens 
para o colaborador e familiares diretos 
numa rede de parceiros, em áreas como a 
cultura; desporto e lazer; gourmet, viagens, 
presentes, experiências e outros. Também 
promove eventos internos abertos à família 
dos colaboradores e o acesso a iniciativas 
gratuitas como workshops, ou eventos de 
responsabilidade social.
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Os caminhos escolhidos por cada empre-

sa para chegar aos melhores candidatos 

num mercado competitivo como o das 

TI fazem-se de uma combinação de es-

tratégias, que pode pender mais para um formato ou 

para outro consoante o que se procura.  As empresas 

que apostam em perfis mais seniores não escolhem 

as mesmas vias para chegar aos candidatos que pre-

É contacto direto à cabeça nas 
estratégias  de contratação
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tendem, da mesma maneira que a proatividade nes-

ta matéria, por parte de quem contrata, não é igual 

quando por ano são integradas 10 a 20 novas pessoas 

na organização, ou quando as contratações anuais 

são da ordem das centenas.   

«A eficácia dos canais depende da senioridade do 

perfil que estamos a procurar. Para os perfis mais 

juniores os protocolos com as universidades e as 

candidaturas espontâneas via site são mais eficien-

tes, enquanto que para os perfis mais seniores as 

plataformas de recrutamento online especializadas 

apresentam melhores resultados», explica a diretora 

de recursos humanos, formação e qualidade da ROFF, 

Sílvia Gusmão, admitindo que o site Itjobs é um dos 

mais utilizados pela empresa com este fim. 

A Deloitte tem a mesma sensibilidade. Nuno Carva-

lho, partner e responsável pela área de tecnologia 

da consultora, admite que «os profissionais recém-

-graduados estão bastante recetivos aos eventos e 

jobshops que promovemos nas universidades», por 

permitirem um contacto direto com os consultores da 

empresa, conhecer melhor a organização e as opor-

tunidades disponíveis. 

Os eventos que promovem o contacto direto entre 

estudantes e recém-graduados, realizados nas pró-

prias universidades, são aliás uma prática cada vez 

mais comum, promovida sobretudo por empresas 

dedicadas ao outsourcing, que estão entre as que 

mais contratam todos os anos e, como tal, entre as 

que mais sentem a escassez de recursos em algumas 

áreas, admite Marco Rocha, manager da Kelly IT Re-

sources. «Tendo em conta esta escassez, notamos 

que os processos de recrutamento direto têm tido 

uma prevalência maior na escolha dos candidatos re-

lativamente aos projetos de outsourcing», concretiza.

Esta abordagem mais direta centra a estratégia de 

recrutamento da Novabase, que só este ano preten-

de integrar 700 novos profissionais e que em 2016 

contratou 650.  «Os mecanismos passivos de recru-

tamento não funcionam», admite Paulo Ribeiro de 

Almeida, senior manager da Novabase Neotalent. 

Para ir além do convencional a tecnológica nacional 

aposta em targets bem direcionados, que permitam 

mostrar a mensagem, os valores, os desafios e opor-

tunidades de desenvolvimento que a companhia tem 

para oferecer. «Privilegiamos um contacto persona-

lizado, seja através participação em eventos que nos 

permitem uma interação direta e cara-a-cara com as 

pessoas, seja através de canais digitais que, pela sua 

rapidez e transparência, também nos aproximam de-

las e possibilitam um alcance diferente».

Cada perfil sua estratégia 
Quando o objetivo é contratar profissionais com mais 

experiência, as redes sociais e a referenciação são os 

«O LINKEDIN É, SEM 
DÚVIDA, UMA FERRAMENTA 
INCONTORNÁVEL NA 
ESTRATÉGIA DE RECRUTAMENTO 
DE QUALQUER EMPRESA»
FRANCISCA BUCELLATO, 
RESPONSÁVEL DE COMUNICAÇÃO 
DA EVERIS
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recursos mais utilizados pela generalidade das em-

presas. E no domínio das redes sociais, o grande des-

taque vai para o LinkedIN, citado pela maioria como 

um recurso valioso na identificação de candidatos. 

A maior rede social profissional do mundo não é um 

instrumento exclusivo das áreas de TI em matéria de 

emprego, mas este será um dos sectores mais dinâmi-

cos na utilização da ferramenta com estes fins, talvez 

por ser também um dos sectores mais proativos no 

recrutamento e um dos mais intensivos em mão de 

obra qualificada.

«O LinkedIN é, sem dúvida, uma ferramenta incon-

tornável na estratégia de recrutamento de qual-

quer empresa, não sendo a everis exceção», admite 

Francisca Bucellato, responsável de comunicação da 

consultora, que também combina este recurso com 

anúncios no papel e online, contacto direto com as 

universidades e a referenciação. 

«Este [referenciação] é  um aspeto fundamental que 

temos em conta na estratégia de recrutamento, já 

que nos permite a partilha de informação privilegiada 

por quem conhece bem o candidato e as suas com-

petências», acrescenta a responsável. 

Para chegar aos recursos que pretendem, sobretudo 

em algumas áreas das TI, as empresas têm de tra-

balhar ativamente na pesquisa, já para não falar na 

necessidade de realizarem iniciativas mais concretas, 

que agucem a curiosidade e o interesse dos candi-

datos ou dos que, não sendo candidatos, podem ser 

desafiados para vir a ser. Um estudo da Hays para 

Portugal, apresentado no início deste ano, mostra 

que em 2016 os profissionais de TI estiveram entre 

as categorias menos disponíveis (68%) para mudar 

de emprego, o que é sintomático das dificuldades 

que as empresas podem sentir na hora de reforçar o 

quadro de colaboradores em áreas mais específicas. 

Mesmo assim, muitas optam por apostar sobretudo 

em ir ao encontro de quem querem contratar, em vez 

do oposto e munem-se de ferramentas para facilitar 

a tarefa, como faz a Affinity. 

«Na Affinity apostamos muito mais na procura ativa 

de talento do que propriamente o inverso», sublinha 

Ana Baptista, head of talent & people development. 

«Trabalhamos muito com plataformas digitais como 

o LinkedIN ou Facebook, apoiados por um CRM com 

tecnologia interna, que nos dá maior flexibilidade 

e agilidade», concretiza a responsável. A empresa 

começou por usar esta estratégia para responder à 

dificuldade de encontrar os recursos que pretendia 

e acabou por adotá-la como prática dominante. Hoje 

70% dos colaboradores da empresa foram procura-

dos pela Affinity e não o contrário.

«A EFICÁCIA DOS CANAIS 
DEPENDE DA SENIORIDADE 
DO PERFIL QUE ESTAMOS 
A PROCURAR. PARA OS 
PERFIS MAIS JUNIORES 
OS PROTOCOLOS COM 
AS UNIVERSIDADES E AS 
CANDIDATURAS ESPONTÂNEAS 
VIA SITE SÃO MAIS EFICIENTES, 
ENQUANTO QUE PARA OS 
PERFIS MAIS SENIORES 
AS PLATAFORMAS DE 
RECRUTAMENTO ONLINE 
ESPECIALIZADAS APRESENTAM 
MELHORES RESULTADOS»,
SÍLVIA GUSMÃO,  DIRETORA DE 
RECURSOS HUMANOS DA ROFF
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O coaching é um tema que tem ganho re-

levância nos últimos anos. Sabe-se que 

é uma prática comum no apoio a atle-

tas de alta competição, mas é também 

cada vez mais usado por profissionais noutras áreas. 

E a tecnologia não é exceção. 

Num mercado tão competitivo, estar preparado para 

a próxima oportunidade de evolução na carreira den-

Coaching

Está na moda e nas TI também  
tem ganho adeptos
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tro da empresa, para um novo emprego, ou mesmo 

para lançar um projeto pessoal, exige a renovação 

constante de competências ao nível da formação. É 

preciso estar a par das últimas tecnologias, mas num 

mundo em que as chamadas soft skills são cada vez 

mais relevantes, é preciso mais do que isso e há cada 

vez mais quem recorra ao coaching.   

Mas o que pode afinal este tipo de «treino» fazer 

pelo gestor ou por uma equipa TI sob pressão? Os 

especialistas garantem que pode fazer muito e que 

são diversas as motivações que suportam a procura. 

«A área da tecnologia tem algumas especificidades 

muito ligadas ao stress, inerente aos serviços que 

fornece e ao relacionamento virtual que tem de ter 

com as equipas de resolução de problemas ditas 

follow the sun», sublinha Maggie João, especialista 

em executive coaching e team coaching, destacando 

aqui o contexto das multinacionais com equipas ao 

redor o mundo e a prestar serviços 24 horas. 

«O facto de terem de se relacionar com equipas vir-

tuais de muitas outras culturas, requer uma adap-

tação por parte do profissional, não só ao modo de 

relacionamento, que é distinto do presencial, como 

também à gestão de emoções e stress na resolução 

de problemas», sublinha. Este será hoje um dos en-

quadramentos profissionais que leva muitos quadros 

de TI a recorrer ao coaching, mas não é o único. 

Ana Teixeira, especialista em coaching CIGA e direto-

ra-geral da Dr.H, admite que o sector está fortemente 

representado entre quem a procura, sobretudo pes-

soas em funções de coordenação ou chefia, e destaca 

três motivações principais.  

São muitas vezes «pessoas que estão em empresas 

de referência e com funções de destaque, que que-

rem fazer coaching de carreira». Vão à procura de fer-

ramentas para atingirem os seus próprios objetivos 

profissionais, que muitas vezes não coincidem com 

aqueles que a empresa lhes traçou, e escolhem esta 

via para definir uma estratégia antes de avançarem, 

evitando uma exposição indiscriminada a responder 

a anúncios, ou contactar empresas de recrutamento.

«Quadros que querem criar uma empresa e querem 

fazer coaching de empreendedorismo, ou  que estão 

confrontadas com a necessidade de desenvolverem 

as suas capacidades de intraempreendedorismo no 

local de trabalho», também recorrem com frequência 

aos serviços de Ana Teixeira. Por esta via procuram 

preparar-se para abrir uma startup ou um novo de-

partamento na empresa onde trabalham. 

O coaching executivo é igualmente muito procura-

do. «Cada vez mais funções de gestão ou liderança 

são contextos em que há grande solidão ao nível da 

«CADA VEZ MAIS FUNÇÕES 
DE GESTÃO OU LIDERANÇA 
SÃO CONTEXTOS EM QUE HÁ 
GRANDE SOLIDÃO AO NÍVEL 
DA TOMADA DE DECISÃO 
ESTRATÉGICA E TÁTICA. O 
LÍDER É CONFRONTADO COM 
CONSTANTES IMPREVISTOS 
E NECESSIDADE DE REAÇÃO 
RÁPIDA»
ANA TEIXEIRA, ESPECIALISTA EM 
COACHING E DIRETORA-GERAL 
DA DRH
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tomada de decisão estratégica e tática. O líder é con-

frontado com constantes imprevistos e necessidade 

de reação rápida». O coaching funciona nestes casos 

como um espaço de pensamento assistido e desafia-

do, importante para um sucesso que nestas posições 

de liderança apela cada vez mais à inteligência emo-

cional e relacional. Pode ser feito individualmente 

ou em grupo e aí destaca-se a procura por parte de 

quadros com funções de coordenação ligadas a servi-

ços de outsourcing , serviços de suporte interno,  call 

center, entre outros, a procurar o coaching, funções 

que partilham um elevado nível de pressão, stress, 

exposição a imprevistos e  conflitos. 

Do lado das empresas, o coaching de equipas é a 

grande tendência. Serve sobretudo para «melhorar 

o modo como a equipa trabalha e se relaciona entre 

si, por forma a atingir melhores resultados», explica 

Maggie João. É muito usado em equipas de projeto, 

acrescenta Ana Teixeira «que é um dos tipos de  equi-

pas mais difíceis de gerir». 

O que é o coaching?

O principal objetivo é ajudar quem recorre a este tipo de serviços a alargar horizontes de perceção. 
Explora e integra a realidade do individuo em quatro perspetivas distintas: como me vejo, como é que 
os outros me vêem, como acho que os outros me vêem e como sou. Desafia o coachee a analisar as 
situações sob diversas perspetivas e a ter uma perceção mais exata da forma como contribui – ou não 
- para cada uma delas. Dizem os especialistas que não deve ser visto como uma forma de endereçar 
situações de crise, mas como um mecanismo para potenciar forças e superar barreiras para alcançar 
objetivos de forma mais assertiva.
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Trocar Portugal por 
outros destinos 

(e vice-versa) para fazer carreira
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Nos últimos anos muitos quadros de TI 

saíram do país, à procura de melhores 

oportunidades, melhores salários, ou 

simplesmente para aproveitar a opor-

tunidade de conviver com outras culturas, explorar 

novos ambientes profissionais e novas oportunidades 

de carreira. A tendência teve um impacto importante 

a nível local, como admite a generalidade das empre-

sas. «Os jovens com conhecimentos e/ou experiência 

partiram e ficámos gravemente empobrecidos na ca-

mada social até aos 35 anos. Quando hoje tentamos 

recrutar profissionais com 2 a 5 anos de experiência 

temos uma grande dificuldade devido à diminuição 

deste segmento da população ativa», concretiza Só-

nia Jesus diretora de recursos humanos da Claranet. 

A par desta tendência o mercado tem sido abalado 

por uma concorrência interna crescente. «Atualmen-

te o problema que começamos a sentir é a saída de 

profissionais para integrar centros tecnológicos, a 

funcionar em Portugal para empresas estrangeiras», 

acrescenta Mariana Sousa, responsável de recursos 

humanos da Opensoft, sublinhando uma das nuances 

mais destacadas pelo setor relativamente a esta con-

corrência. «A grande dificuldade reside em competir 

com condições salariais desenquadradas da realidade 

do mercado português, mas praticadas cá», relembra 

a mesma responsável. 

Ainda assim, há sinais positivos a registar e perante 

um clima económico mais favorável várias empresas 

já registam o desejo de regresso a Portugal de qua-

dros TI experientes, hoje a trabalhar noutros países. 

«Temos tido diversos contactos de candidatos com 

vontade de voltar a Portugal. Resta saber a capacida-

de das empresas para captar estes profissionais que 

agora regressam com grandes expectativas», refere 

Sónia Jesus.

Brasileiros e britânicos entre os que 
mais procuram Portugal para trabalhar

O movimento inverso também acontece. O número 

de estrangeiros que querem vir trabalhar para Por-

tugal, depois de fazerem a formação nos respetivos 

países, ou que estudam cá e por cá querem ficar tem 

aumentado. Marco Rocha, manager da Kelly IT Re-

sources, confirma a tendência e regista uma maior 

recetividade das empresas locais em contratar can-

didatos não nacionais, mesmo que muitas vezes só 

falem inglês. A Deloitte é uma das empresas a inte-

grar este tipo de prática e no ano passado lançou 

mesmo uma linha de recrutamento específica para 

estudantes internacionais a estudar em Portugal. 

No entanto, acredita-se que o facto de poucas em-

presas no país usarem o inglês como língua oficial 

faça com que este movimento não seja ainda muito 

expressivo. «Esta restrição limita a empregabilidade 

em Portugal de muitos dos talentos que vêm estudar 

«QUANDO HOJE TENTAMOS 
RECRUTAR PROFISSIONAIS COM 
2 A 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA 
TEMOS UMA GRANDE 
DIFICULDADE DEVIDO À 
DIMINUIÇÃO DESTE SEGMENTO 
DA POPULAÇÃO ATIVA»
SÓNIA JESUS, CLARANET
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para as nossas universidades e que não dominam a 

língua portuguesa», admite Luís Caldas de Oliveira, 

vice-presidente do Técnico para o Empreendedo-

rismo e Ligações Empresariais do IST. Embora haja 

exceções, como a da Honda ou da Volkswagen, que 

mudaram a língua oficial. 

A afirmação de Portugal, e em concreto de algumas 

cidades do país, como hub de startups pode acelerar 

esta mudança e acredita-se que a fixação da Web 

Summit na capital também possa contribuir para 

isso. «É mais um passo que o país dá no sentido de 

atrair talento, clientes e projetos tecnológicos para 

Portugal», acredita Ana Baptista, head of talent & 

people development da Affinity. 

Entre as nacionalidades que já hoje mais procuram 

trabalho em Portugal neste domínio das TIC estão 

brasileiros e britânicos, segundo dados da Kelly IT 

Resources. A Landing.jobs também identifica uma 

procura significativa de oportunidades em Portugal 

por parte de quem vem da  Alemanha, Polónia, Itália 

ou Índia. 

A DELOITTE LANÇOU UMA 
LINHA DE RECRUTAMENTO 
ESPECÍFICA PARA ESTUDANTES 
INTERNACIONAIS A ESTUDAR 
EM PORTUGAL


